
USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 18. února 2013 

4/2013/RM 
 
 

 
I.  RM bere na vědomí: 

4.2013/10RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Rady města. 
4.2013/11RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města. 
4.2013/12RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou projednala „Protokol o kontrole“ auditora 
Ing. Pavla Lelka CSc. ze dne 11. 2. 2013 o vnitřním kontrolním systému hospodaření 
s veřejnými prostředky se zaměřením na vnitřní kontrolní systém organizace a poskytování 
dotací a příspěvků v roce 2012 a v souladu s §102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, tento protokol bere na vědomí.   
 
 

II.  RM schvaluje: 
4.2013/33RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh smlouvy o dílo na Zpracování 
závěrečného vyhodnocení akce včetně kompletace všech příloh na akci, Foglarova 
cyklostezka v celkové výši 99.000,- Kč bez DPH s fi. IPIefekt s.r.o., se sídlem Viktora Huga 
4, 150 00 Praha 5. 
4.2013/34RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 čl. 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, realizaci projektu, podání žádosti o 
dotaci, a spolufinancování projektu - Zřízení sálu pro hudební výchovu při ZŠ Komeského. 
4.2013/35RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu zakládající právo provést 
stavbu, a to úpravu silnice č. II/339 v ulici Komenského v Ledči nad Sázavou, která se uzavírá 
mezi Městem Ledeč nad Sázavou a Krajem Vysočina se sídlem v Jihlavě, ul. Žižkova čp. 
1882/57, Jihlava. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy. 
4.2013/36RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
na akci „Zateplení obvodového pláště MŠ Stínadla“ s fi. IPIefekt s.r.o., se sídlem Viktora 
Huga 4, 150 00 Praha 5. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy. 
4.2013/37RM-s.)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. q) 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 
zřízené příspěvkové organizace - Mateřská škola, Stínadla 1049, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 
IČ 71004084, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012. 
4.2013/38RM-s.)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. q) 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 
zřízené příspěvkové organizace - Středisko volného času, Mizerov 82, 584 01 Ledeč nad 
Sázavou, IČ 72051540, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012. 
4.2013/39RM-s.)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. q) 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 
zřízené příspěvkové organizace - Základní škola, Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 
IČ 71008951, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012. 



4.2013/40RM-s.)  Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. q) 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městem 
zřízené příspěvkové organizace – Základní umělecká škola, Nádražní 231, 584 01 Ledeč nad 
Sázavou, IČ 72051566, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012. 
4.2013/41RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu roku 
2013 z prostředků vyčleněných RM – Tenisový klub Ledeč nad Sázavou „Sportovní činnost, 
úhrada nákladů na energie, údržba hracích prostorů i zázemí a prostředků k jejich 
provozování“ ve výši 25.000,- Kč. 
4.2013/42RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu roku 
2013 z prostředků vyčleněných RM – FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou „Nájemné tělocvičen 
a sportovní haly“ ve výši 30.000,- Kč. 
4.2013/43RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu roku 
2013 z prostředků vyčleněných RM – D. U., Kožlí „Poskytování služeb pro rodinu a 
domácnost“ ve výši 20.000,- Kč. 
4.2013/44RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu roku 
2013 z prostředků vyčleněných RM – O. S. NOTORIX DENATUR „Bitva o Notorburg- 10. 
ročník“ ve výši 10.000,- Kč. 
4.2013/45RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu roku 
2013 z prostředků vyčleněných RM – Melechov občanské sdružení „Vilémovická 120ka, 
Xterra Melechov, XKros Stvořidla, Pohár Melechova, Kolem Melechova, Melechovský 
triatlon, Běh Šeptouchovem“ ve výši 15.000,- Kč. 
4.2013/46RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu roku 
2013 z prostředků vyčleněných RM – ZKO 730 Ledeč nad Sázavou „Oprava klubovny ZKO, 
vybavení výcvikovými pomůckami“ ve výši 5.000,- Kč. 
4.2013/47RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu roku 
2013 z prostředků vyčleněných RM – Mimochodem  „Provoz divadla Mimochodem“ ve výši 
20.000,- Kč. 
4.2013/48RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu roku 
2013 z prostředků vyčleněných RM – Mimochodem  „Oprava sociálních prostor na hradě“ ve 
výši 20.000,- Kč. 
4.2013/49RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu roku 
2013 z prostředků vyčleněných RM – Molekul o. s. – Mírné oživení ledečské kultury „Jeden 
Svět Ledeč 2013“ ve výši 20.000,- Kč. 
4.2013/50RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu roku 
2013 z prostředků vyčleněných RM – Svaz diabetiků ČR, úz. org. H. Brod „Edukačně 
preventivní pobyt“ ve výši 5.000,- Kč. 
4.2013/51RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu roku 
2013 z prostředků vyčleněných RM – Svaz důchodců ČR, ZO Ledeč nad Sázavou „Plánované 
akce na rok 2013“ ve výši 20.000,- Kč. 



4.2013/52RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu roku 
2013 z prostředků vyčleněných RM – Český svaz chovatelů „Výstava drobného zvířectva“ ve 
výši 10.000,- Kč. 
4.2013/53RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu roku 
2013 z prostředků vyčleněných RM – Lyžařský klub Ledeč nad Sázavou „Provoz a údržba 
lyžařského Sportoviště Melechov“ ve výši 10.000,- Kč. 
4.2013/54RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu roku 
2013 z prostředků vyčleněných RM – FORM Solution s.r.o. „Melechovský okruh 2013“ ve 
výši 5.000,- Kč. 
4.2013/55RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu roku 
2013 z prostředků vyčleněných RM – MO ČRS Ledeč n. S. „Oprava elektroinstalace líhně 
ČRS Ledeč nad Sázavou“ ve výši 20.000,- Kč. 
4.2012/56RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 
pronájmu PC ze dne 7. 4. 2010 s firmou Martin Bezouška a pověřuje starostu podpisem 
tohoto dodatku. 
4.2012/57RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 
pronájmu PC ze dne 30. 3. 2011 s firmou Martin Bezouška a pověřuje starostu podpisem 
tohoto dodatku. 
4.2013/58RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o 
závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní 
obslužnosti nad rámec základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro roky 2010-
2019 s ČSAD Benešov a.s. v předloženém znění. Předmětem dodatku je stanovení ceny 
dopravního výkonu pro rok 2013, a to 32,00 Kč/1km. Rada města pověřuje starostu města 
podpisem Dodatku č. 3 k výše uvedené smlouvě. 
4.2013/59RM-s)  Rada města Ledeč nad Sázavou na základě žádosti podané dne 4. 2. 2013 
TJ Sokol Ledeč nad Sázavou a v souladu s ust. čl. IV, odst. 1 vyhlášky č. 7/2008 schvaluje 
udělení výjimky z ustanovení vyhlášky o veřejném pořádku pro akce pořádané touto 
organizací v roce 2013 sokolovně Ledeč n.S., Tyršovo nábř. 433. Rada Města podmiňuje 
udělení této výjimky zajištěním těchto podmínek: 
- v období od 22.00 hodin nebude hudební produkcí rušen noční klid  
- pořadatelská služba musí být zajištěna v minimálním počtu 2 lidí pro kapacitu 50 

návštěvníků s tím, že počet pořadatelů bude úměrně vyšší k počtu návštěvníků 
- pořadatelé jsou povinni znát přesný počet návštěvníků akce, kontrolním pracovníkům 

Města Ledeč nad Sázavou bude umožněn vstup kdykoliv v době konání akce, a to 
bezúplatně 

- pořadatel akce musí být viditelně označen visačkou 
- žadatel ve spolupráci s pořadateli zajistí pořádek i na pozemcích, které jsou součástí TJ 

Sokol  a  na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 
4.2013/60RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení záměru prodeje 
kuchyňského robota (pro veřejné stravování).  
4.2013/61RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, 
písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  bezplatný 



pronájem 1 místnosti v 1.NP včetně příslušenství v budově čp. 16, Husovo náměstí v Ledči 
nad Sázavou, klientům Domova Háj, Háj čp. 1253, Ledeč nad Sázavou, v termínu od 21. - 22. 
3. 2013 v době od 09,00-15,30 hod., za účelem konání tradiční velikonoční výstavy výrobků.  
4.2013/62RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 710 odst. 1 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 102 odst. 2 
písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ukončení nájmu 
bytu č. 13 v ul. 5. května 1202 v Ledči nad Sázavou dohodou ke dni 28. 2. 2013. 
4.2013/63RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. 
m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pronájem bytu zvláštního 
určení č. 13, ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní D. 
N., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014. Rada města 
Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 641,- měsíčně. 
4.2013/64RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s ust. § 710 odst. 1 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 102 odst. 2 
písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ukončení nájmu 
bytu č. 1103 v ul. 5. května 1276 v Ledči nad Sázavou dohodou ke dni 28. 2. 2013. 
4.2013/65RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. 
m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pronájem bytu zvláštního 
určení č. 1103, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní 
B. K. bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014. Rada města 
Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1061,- měsíčně. 
4.2013/66RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje uzavření darovací smlouvy za 
účelem poskytnutí peněžitého daru od společnosti CETELEM ČR, a. s. Karla Engiše 5/3208, 
150 00 Praha 5 až do celkové výše 50.000,-Kč na realizaci projektu základní školy Ledeč nad 
Sázavou, Nádražní 780 související s vytvořením/zlepšením sportovních podmínek žáků/členů 
klubu provozovaného příjemcem. Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy. 
 
 

III.  RM neschvaluje : 
4.2013/2RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 čl. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh Smlouvy o poskytnutí 
konzultací a zpracování Žádosti o dotační pomoc z EU na akci Zřízení sálu pro hudební 
výchovu při ZŠ Komeského s firmou Dotace Bernard s.r.o., Masarykova 430/25, 602 00 
Brno. 
4.2013/3RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu 
roku 2013 z prostředků vyčleněných RM – Stanice Pavlov, o.p.s. „Provoz záchranné stanice 
ochrany fauny Pavlov“. 
4.2013/4RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu 
roku 2013 z prostředků vyčleněných RM – FOKUS Vysočina „Zajištění odborné úrovně 
poskytovaných služeb, poskytování komunitního chráněného bydlení v Havl. Brodě pro 12 
osob“. 
4.2013/5RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu 
roku 2013 z prostředků vyčleněných RM – DANETA Věra Kosinová, zařízení pro zdravotně 
postižené „Náklady na neinvestiční výdaje uživatele“. 
4.2013/6RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu 



roku 2013 z prostředků vyčleněných RM – Svaz diabetiků ČR, úz. org. H. Brod  „Edukační 
docházk. akce - plavání“ 
4.2013/7RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu 
roku 2013 z prostředků vyčleněných RM – ŠANCE ŽÍT – CHANCE BE LIVE „NA 
SLOVÍČKO, PANE VLACH III. ROČNÍK“ 
 
 

IV.  RM jmenuje : 
4.2013/1RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou jmenuje v souladu s § 102 ods.3, zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, v úplném znění, hodnotící komisi na zajištění zadávacího řízení 
veřejné zakázky „Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou“ 
 
Členové :      Náhradníci : 
 
1 .Josef Nechvátal     1. RNDr. Pavel Policar 
2. Ing. Petr Stránský     2. Ing. Jan  Drápela 
3. Ing. Zdeněk Tůma     3. MVDr. Pavel Vrbka 
4. Jaroslav Doležal     4. Mgr. František Trpišovský 
5. Jana Fotrová     5. Ing. Bc. Lenka Vejsadová 
 
 
 
4.2013/2RM-jm) Rada města Ledeč nad Sázavou v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje na základě 
návrhu tajemníka MěÚ do funkce vedoucího odboru vnitřní správy Ing. Bc. Milenu 
Peroutkovou a to od 1. 3. 2013. 
 

V. RM ukládá : 
4.2013/2RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru samosprávy, oddělení 
majetku a investic města vyhledat vhodný dotační titul za účelem realizace akce „zřízení sálu 
pro hudební výchovu ZŠ Komenského“. 

 

 

Mgr. Petr Vaněk                                    Jaroslav Doležal 
     starosta města                                           místostarosta 

 
 
 
 
 
 
V Ledči nad Sázavou 18. 2. 2013       
Zapsala: Andrea Rajdlová 
 


